
Processos constituents

Barcelona, 25, 27 i 28 de setembre

des del Sud
Consulado General de la

República Bolivariana de Venezuela
en Barcelona

Consulado General del
Ecuador en Barcelona

Consulado General de 
Bolivia en Barcelona

organitza

L’Estat Espanyol està regit per una 

Constitució promulgada el 1.978. Avui, 
34 anys després, el debat constitucional 
encara és viu.

La darrera reforma constitucional, la 

crisis del capitalisme i la qüestió 
nacional catalana, han tornat a posar 
en primera línia la qüestió.

Experiències com les d’Amèrica Llatina, 

son exemples de com, al marge dels 
mercats, i amb la participació directe 
del poble, noves relacions socials i 
polítiques es poden construir des de la 
base.

Sean capaces siempre de sentir, en lo más hondo, 
cualquier injusticia realizada contra cualquiera, 
en cualquier parte del mundo.
Es la cualidad más linda del revolucionario.



El cicle de conferències dins el seminari 

“Processos Constituents des del Sud” 
és una aproximació rigorosa i profunda a 
les experiències succeïdes a  l’Amèrica 
del Sud, on mitjançant processos de 
participació i protagonisme del Poble

Un vell ordre és transformat amb la 

promulgació de noves Constitucions 
nascudes de les aportacions populars i 
dels moviments socials.

Noves formes de governar,  de 

participar i de decidir estan naixent a 
A m è r i c a  L l a t i n a ,  u n a  s e g o n a 
independència, 200 anys després de la 
gesta llibertadora, s’està construint.

Tota una revolució i canvi de paradigma 

que, des d’Europa i des de Catalunya, 
mereix ser estudiat.

Los Estados Unidos de Norteamérica
parecen destinados por la Providencia
a plagar la América toda de miserias
en nombre de la libertad.

25 de setembre 

Inauguració a càrrec del Rector i 
l'Ambaixadora d'Equador i les
Cònsols a Barcelona de Bolívia i Veneçuela

Processos Constituents a 
Amèrica Llatina: l’origen

De la crisi del consens de Washington
a la crisi financera actual
Ramon Franquesa (Universitat de Barcelona)

L'ocàs de la vella societat i l'emergència
d’un procés constituent a Veneçuela
Víctor Rios (Centre d'Estudis sobre els
Moviments Socials, Universitat Pompeu Fabra) 

27 de setembre

Processos Constituents a Amèrica 
Llatina: la difusió continental

El procés constituent a l’Equador
Aminta Buenaño exVicepresidenta de l’Assemblea 
Constituent de l’Equador

El procés constituent a Bolívia
Alicia Muñoz, exSenadora del procés constituent de 
Bolívia

Les bases de la nova constitució de 
Veneçuela 
Miguel Angel Monsalve, Advocat constitucionalista
de Veneçuela

28 de setembre

Processos Constituents a l’Europa en Crisi

La trampa econòmica del Tractat de Maastricht
Salvador Jove, ex Eurodiputat

Esgotament i fallida del pacte constitucional a Espanya
Francisco Palacios, Universidad de Zaragoza 

La libertad no se implora de rodillas,
se conquista en los campos de batalla.

¡A mi solo me estan matando, sobre mi,
miles de millones volveremos...!


